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SP ZOZ Szpital Psychiatryczny jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego 
 
 

Toszek, 13.08.2020 r. 
 
 
dotyczy: postępowania nr 13/PN/DEG/AC/2020 „Dostosowanie budynków „Ł” i „S” Szpitala 

Psychiatrycznego w Toszku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wymianę dźwigu 
w budynku „Ł” oraz budowę szybu windy wraz z jej dostawą i montażem w budynku „S” 

 
 
 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ: 
 
 
1) zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert (podstawa prawna art. 38 ust. 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych):  
 
termin składania ofert 21.08.2020 r. godz. 9.00 
termin otwarcia ofert 21.08.2020 r. godz. 9.15  
 

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy specyfikacji: 
 

 rozdz. VII pkt 2 i 4 SIWZ: 
2. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 
(...) 
najpóźniej do dnia 21.08.2020 r. godz. 09.00 
 
4. Wadium w formie pieniężnej z zaznaczeniem „Wadium - 13/PN/DEG/AC/2020” 
Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek  Zamawiającego w banku:  
 
Bank Śląski BSK I O/Gliwice nr rachunku  96 1050 1285 1000 0002 0310 0144.  
 
Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tego tytułu faktycznie wpłyną na konto 
Zamawiającego najpóźniej do dnia 21.08.2020 r. godz. 09.00 
 

 rozdz. IX pkt 11 SIWZ: 
 

11. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta będzie zaadresowana na adres 
poczty Zamawiającego podany w rozdziale I pkt 1, oraz będzie posiadać oznaczenie: 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

OFERTA PRZETARGOWA  NA: 
Przetarg nieograniczony 13/PN/DEG/AC/2020 

 

„Dostosowanie budynków „Ł” i „S” Szpitala Psychiatrycznego w Toszku do 
potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wymianę dźwigu w budynku „Ł” oraz 

budowę szybu windy wraz z jej dostawą i montażem w budynku „S” 
 

Nie otwierać przed dniem 21.08.2020 r. do godz. 9:15. 
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 rozdz. X pkt 1 i 4 SIWZ: 
 

1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć  
w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, w budynku administracji – sekretariat 
Dyrektora Naczelnego nie później niż w terminie do 21.08.2020 r. do godz. 9.00 
 
4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie – w sali konferencyjnej  
w budynku administracji szpitala w dniu 21.08.2020 r. o godz. 9.15 

 
2) Załącznik nr 11 do SIWZ  
 

PROPONOWANY DŹWIG DO ZAMONTOWANIA 
– WYMIANA NA FABRYCZNIE NOWY 

 

DŹWIG OSOBOWY Q = 500 kg lub 6 osób 

(…) 

DRZWI SZYBOWE 

(…) 

Wymiar ok. 1900 mm x 2000 mm (dostosowanie do 
możliwości architektonicznych) 

(…) 

DRZWI KABINOWE 

(…) 

Wymiar ok. 1900 mm x 2000 mm (dostosowanie do 
możliwości architektonicznych) 

(…) 

UKŁAD STEROWANIA NAPĘDU 

(…) 

Napęd 

Bezreduktorowy synchroniczny wraz z 
enkoderem absolutnym, cichobieżny, 
energooszczędny, na linach nośnych, 
dostosowany do pracy z płynną regulacją 
prędkości, silnik napędu zasilany U=400 V, 
zabezpieczony przed przegrzaniem, 
minimalna ilość pól - 66, gwarantująca 
ponad przeciętną dokładność zatrzymania 
oraz sprawność silnika przekraczającą 95%, 
koc maksymalna P = 10,6KW 

(….)  
ELEMENTY ELEKTRYCZNE 

(…) 
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Panel dyspozycji 

Przyciski okrągłe - stal nierdzewna, Brail, 
wyświetlacz LCD z funkcjami dodatkowymi 
takimi jak: temperatura, data, godzina, 
przyciski otwierania i zamykania drzwi, 
światło awaryjne - tabliczka znamionowa, 
instrukcja obsługi - grawerowana 

(…) 
 
 
3) Rozdział II pkt. 2 SIWZ 
 

DŹWIG OSOBOWY Q=1600 kg lub 21 osób 
 

(…) 
KABINA 

(…) 

Panel dyspozycji 

Przyciski okrągłe – stal nierdzewna, Brail, 
wyświetlacz LCD z funkcjami dodatkowymi 
takimi jak: temperatura, data, godzina, 
przyciski otwierania i zamykania drzwi, 
światło awaryjne – tabliczka znamionowa, 
instrukcja obsługi - grawerowana  

(…)  
 
 
 
 
 
Wprowadzone zmiany stanowią integralną część specyfikacji.  
 
 

Z poważaniem: 
 

       Dyrektor  
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego 

inż. Erwin Janysek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od dnia 13.08.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitaltoszek.pl) dostępna jest 
zmodyfikowana treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 


